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سیاست خارجی امریکا توسط فعالیت در تأثیر گذاری بر  هنومن

 یپاکستان لارنج کی

  موس قسمت

 فیاظو هک قحلا ناسحا یناتسکاپ دعاقتم لارنج هک دینک تقد اکیرما یجراخ تسایس رب یراذگ ریثأت ثحب هب هطبار رد

 ویدیو کنیل  .دیوگ یم هچ دنروید طخ و هیفارغج ، خیرات دروم رد تشاد هدهعب ار یآ سا یآ ینادنموقو زیتسرد یول

 :تسا میدقت نآ نیئاپ رد یرد همجرت و تسا یسیلگنا رد

/10153266017272663/pakistanidefence/videos/https://www.facebook.com 

 

قبل از همه من میخواهم از داکتر تنر تشکر کنم که قبول زحمت کرده اند و در  -جنرال متقاعد پاکستان احسان الحق
این باعث تشویق ما میشود و این پشتیبانی شما و این اقدام بشردوستانه شما در مورد مردم . مجلس شرکت کرده اند  این

و ما . ما ، در مورد مشکالت ما، مشکالت پاکستان، مشکالت مناطق قبایلی پاکستان ، مشکالت پاکستان و افغانستان 
بحث که توانستیم که یک مقدار بحث مثبت و یک مقدار  در این مجلس حظور داشته ایم و و در این جریان دیروز

البته با الهام گرفتن از نطق که شما در افتتاح مجلس دیروز ایراد کردید میخواهم تذکراتی . یمرم کننده است داشتدلگ
د اظهار من میخواهم از آن نقطه شروع نمایم که شما در نطق خو. بدهم و خواهشمندم که با من حوصله داشته باشید

بدبختانه بعضی اوقات این مشکل است که تصمیم گرفته شود که . داشتد که شما میخواهید که با شیطان صحبت نمائید
گترین شیطان ها و رایرانی ها امریکائی ها را شیطان بزرگ می نامند، که معنی آن اینست که بز. شیطان کیست

اما بعضی اوقات این ( میخندد. ) عنی آن اینست که خود شیطانیکائی ها آنها را مثلث شیطانی خطاب میکنند که مرما
که من فکر میکنم شما باید ( در حالیکه میخندد) اما پندی که از این داستان گرفته میشود این است . بسیار مشکل است

 .با همه صحبت کنید

دومٍا خدمت شما جناب محترم عرض شود که مسائل از دور به ترتیب دیگر به نظر میرسد در مقایسه به این که شما 
به همین خاطر این گفته . این چیزی است که من منحیث یک عسکر در عمل آموخته ام. در خود میدان عمل باشید

ازدور چیز ها بسیار فرق دار به نظر . شود معمول است که هیچ چیزی نمیتواند که جایگزین واقعیت میدان عمل
من صرف میخواهم یک . همچنان اگر واقعات مستقیمٍا برشما تاثیر نداشته باشد وقایع به نظر ساده تر می آیند. میرسد

در مورد موضوع سرحد که شما اظهار کردید کا اگر دو مملکت در مورد سرحد . مورد تذکر بدهم ننکته را در ای
 .و شما اظهار داشتید که این یک سرحد غیر عادالنه است توافق نمیکنند

https://www.facebook.com/pakistanidefence/videos/10153266017272663/
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/arsala_f_foaliat_Tasigozar_qismatdowom
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/
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 .من نمیدانم. شاید غیرعادالنه باشد. من در این مورد قضاوت نمی کنم: داکتر تنر

عرض . تشکر از جناب شما برای این اصالح گفته ای تان( با خنده کنایه دار: ) جنرال متقاعد پاکستان احسان الحق
و این . پاکستان آنرا منحیث یک سرحد قبول دارد. را منحیث یک سرحد قبول داریم شود خدمت تان که ما آن سرحد

سال گذشته ما کوشش کرده ایم ، ما  06در طول . عزم پایدار و مصمم ما بوده است که به این سرحد ثبات را بیاوریم
زیر آسمان استفاده کرده ایم و به  هر طریقه و تخنیک در زبه افغانها عذر کرده ایم ، ما از آنها خواهش کرده ایم ، ما ا

را نمی توانیم که قبول کنیم که با هم چ ،ما و شما همسایه ها هستیم  ،آنها گفته ایم ، ببینید ما و شما برادران هستیم 
 دحرسسال  066برای  هکچرا ما نمیتوانیم ، در هر حال این سرحد است، این سرحدی است . مشترک زنده گی کنیم

ا وقتی که انگلیس ها در اینطرف سرحد بودند شما قبول داشتید و حاال که ما برادران بوده است؟ پس چرا حاال ؟ ت
 مسلمان شما آمدیم شما این را به حیث سرحد نمی شناسید؟ 

آنها ادعا میکنند که این سرحد پشتون ها را در دوطرف سرحد از . این اولین نکته است که می خواستم عرض کنم
بعضی از ما در این سالون از . من یک پشتون هستم من متعلق به همان منطقه هستم! ی جناب عال. همدیگر جدا میسازد

این مطلع هستیم که نفوس پشتون ها در پاکستان زیاده تر از افغانستان است و اگر امروز تصمیم به حل این سرحد بر 
قانه بگویم که افغانستان تا کابل داخل اساس این معیار گرفته شود که جدائی در بین پشتون ها از بین برده شود باید صاد

 ا. حدود پاکستان قرار میگیرد

ین تقسیم برعکس آن نخواهد بود، هیچ قسمت از خاک پاکستان به افغانستان تعلق نخواهد گرفت ، نیم افغانستان به ما 
فیصد  06بخاطری که . فیصد آن 06فکر میکنم که  ،شاید هم زیاده تر از نصف افغانستان. تعلق خواهد گرفت

بناء بر هیچ اساسی ، نه بر اساس جغرافیائی .ما بازنده نخواهیم بود. ها بازنده خواهند بودنآ. افغانستان پشتون ها هستند
 .آنها بازنده خواهند بود.  ، نه بر اساس تاریخ ، نه بر اساس هیچ معیار قبول شده

ویا از اصفهان و . هلی بر افغانستان حکمروائی میشدبخاطری که حتی اگر به تاریخ نگاه کنید برای مدت طوالنی از د 
. ارا و سمرقند و تاشکند و آسیای مرکزی بر افغانستان حکمروائی میشدخانستان حکمروائی میشد ، ویا از بایران بر افغ

ان بازنده بناٍء اگر سرحد بر اساس تاریخ ، قومیت ، جغرافیا و هر اساسی که باشد افغانست. هیچ افغانستانی وجود نداشت
 . خواهد بود

با لحن ریشخند ) افغانها برادران ما هستند ما نمیخواهیم که افغانها بازنده ها باشند و نکته دوم در این است جناب عالی 
که امروز کدام انسان میخواهد که از   شما به من بگوئید کی میخواهد که از افغانستان باشد؟ شما به من بگوئید( آمیز

دونیم ملیون   همین حاال. یگری خارج شده و تابعیت افغانستان را داشته باشد؟ من در این مطمئن هستمتابعیت مملکت د
افغان هستند که افغانستان را ترک کرده و به پاکستان آمده اند و در پاکستان زنده گی میکنند، آنها نمی خواهند که 

 . کستانی افغان شود؟ اینست واقعیت این وضعیتن برگردند، بناٍء چگونه توقع میرود که پاادوباره به افغانست

ً میخواهند که این موضوع را دامن بزنند از یک طرف آنها به ما . بدبختانه یک تعداد منابع در کابل هستند که صرفا
و تمام جامعه بین المللی ما را در این . میگویند که سرحد را ببندید و به هیج کس اجازه ندهید از سرحد عبور کنند

در کجا آنرا     پس ما چی را ببندیم؟. از طرف دیگر اینها به ما میگویند این یک سرحد نیست. د مسئول میدانندمور
مه از آن عبور بگذار ه( در حالیکه خنده رشخند آمیز میکند) پس اگر این سرحد نیست ! ببندیم؟ پس هیچ مهم نیست

قاعده است یا طالبان است یا بیت هللا محسود است ، بگذار لگر از آن عبور کنند ، هیچ فرقی نمیکند اکنند، بگذار همه ا
 ! همه عبور کنند

ما میخواستیم که سرحد را ببندیم ، ما میخواستیم که دیوارسیم خاردار در . ما تا حد توان در این مورد کوشش کرده ایم
هر حدی که امکان دارد و مطابق  حد درست کنیم ، ما میخواستیم که سر حد را مین گذاری کنیم ما میخواستیم که تارس

 . به اصول بین المللی است در این مسئله کار کنیم

. نفر از آن عبور میکنند  06666شما میداند که در آنجا چه میگذرد؟ تنها در یک پوسته سرحدی روز ! جناب عالی 
ما به مردم تذکره های بایومتریک .  من نمی دانم شاید شما این را شنیده باشید ، ما کوشش کردیم که این را تنظیم نمائیم
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اما در همان لحظه ای که این اشخاص دارنده این تذکره ها از سرحد . توزیع کردیم  (یکیژشناسائی بر اساس بیالو) 
و به آنها گفته میشد که با این تذکره ها بداخل سرحد . داخل افغانستان میشدند آنها این تذکره ها را پاره میکردند

خالصه اینکه از یک طرف افغان ها هیچ تذکره را قبول ندارند، و از طرف دیگر این افغانها به . بور نکنیدافغانستان ع
ما میگویند چر میگذارید که القاعده از سرحد عبور کند؟ چرا میگذارید طالبان از سرحد عبور نمایند؟ چگونه ما اینکار 

را ببندیم؟ چگونه ما خواهیم توانست از عبور کردن طالبان و را کرده میتوانیم؟ چگونه ما خواهیم توانست این سرحد 
رسمی را پاره القاعده از سرحد جلوگیری کنیم؟ در حالتی که خود صاحب منصبان افغانی در سرحد تذکره های 

ً مراببخشید که من یهمیکنند؟ اینست دورا  کک اندازه احساساتی شدم مگر این یی که ما با آن مقابل هستیم؟ لطفا
 .با تشکر زیاد. ضوعی است که دوستان ما باید آنرا درک نمایندمو

 .تشکر زیاد از شما: داکتر تنر


